Norrland VA
– det säkra valet!
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Vår spetskompetens
– din trygghet
Norrland VA är ett familjeägt anläggningsbolag. Vi utvecklar och utför såväl riktigt stora som mindre byggprojekt inom vatten och avlopp samt anläggning och mark. Vi arbetar nära våra kunder, med en organisation
präglad av entreprenörskap, gediget kunnande och lokal närvaro i hela Storstockholm.
Vi kombinerar det bästa av två världar; det lokala bolagets närhet till kunden med platt organisation, korta
beslutsvägar och snabb återkoppling, med det stora bolagets kapacitet. Tillsammans med våra kunder hittar
vi helt enkelt de bästa och effektivaste alternativen. Som kund ska du känna dig trygg i att vi vill ditt bästa!
Särskilt kända är vi för vår spetskompetens inom VA, där vi med egna medarbetare kan erbjuda helhetslösningar. Vår fantastiska personalstyrka, som på alla sätt är präglad av mångfald, är vår främsta resurs.

Experter på VA-arbeten
VA-arbeten är Norrland VA:s specialitet. Med egen personal utför vi både mindre omläggningar och större
projekt i såväl stål som plast. Inom VA-arbeten är huvudledningar lite av vår nisch.
Vår expertis inom VA bottnar i en gedigen erfarenhet och en samlad kompetens. Självklart har våra medarbetare alla de utbildningar och licenser som krävs för att säkerställa en riktigt hög kvalitet på slutresultatet.
Ju mer komplext ett projekt är, desto större anledning att anlita Norrland VA!

Dagvattentrummor från Sågvägen i Åkersberga
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Elkraftsgatan i Märsta

Referensobjekt
På Rotebroleden byts den tre kilometer långa huvudvattenledningen ut, ett uppdrag som Norrland VA utför.

Rotebroleden etapp 5

Rotebroleden etapp 4

Rotebroleden etapp 5

Maskinuthyrning

TESTA OSS
VI LEVERERAR

S-RENTAL

är ett maskinuthyrningsföretag
att luta sig mot när trycket
blir för stort!

Transporter av maskinerna hjälper vi givetvis till med.

PADDOR
VÄLTAR
HJULLASTARE
GRÄVMASKINER
DUMPRAR

S-RENTAL AB

Maskinuthyrning
08-21 18 11
uthyrning@srental.se
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En totalpartner inom
mark och anläggning
På Norrland VA tar vi oss an alla typer av mark- och anläggningsarbeten. Stensättning, planering,
betongarbeten, vägarbeten och grundarbeten är bara några exempel på vad vi med mångårig erfarenhet
kan utföra.
Lite extra stolta är vi när vi är med och skapar stora projekt. Till exempel har vi av Veidekke fått förtroendet att ta hand om mark- och rörarbetet i Förbifart Stockholms arbetstunnlar.

Minimera transporterna
Det är betydelsefullt för miljön att transporterna till och från projekten minimeras och det sker med
god planering och grundlig kontroll av schaktmassorna. Norrland VA har inställningen att alltid försöka
återvinna material om det är möjligt, det gör både miljön och beställarens plånbok till vinnare.

BERGKROSS - MAKADAM - GRUS - JORD - SAND
ÄVEN FÖR LEVERANSER I STORSÄCK

"Ett jordnära
företag som kan
flytta berg"
08-544 104 00
info@akersbergalbc.se

akersbergalbc.se

LASTBILAR – KRANBILAR – MOBILKRANAR
GRÄV/LASTMASKINER – CONTAINRAR
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KMA – vårt DNA!
På Norrland VA drivs vi av att bli bäst i klassen, även om vi aldrig kommer att bli störst. För att nå dit jobbar vi
aktivt med vårt arbete inom KMA; kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Hög kvalitet i alla led
Norrland VA ska vara en attraktiv entreprenör på marknaden och kunderna ska känna sig trygga när de anlitar
oss. Vi eftersträvar att ha nöjda kunder och att varje projekt, litet som stort, ska bli en bra referens. Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för god kvalitet.
Norrland VA ska leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav och förväntningar i rätt tid och
till avtalat pris.

Miljön – alltid i fokus
Norrland VA har en uttalad vilja att vara en del av ett hållbart samhällsbyggande, vilket ställer stora krav på
oss. För att nå upp till våra mål jobbar vi koncernövergripande avseende hållbarhet och miljö, där vi löpande
arbetar med interna och externa projekt.
Vi verkar för att ständigt förbättra våra arbetsplatser och ska i alla delar av vår verksamhet minska vår negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

En arbetsmiljö att trivas i – bli vår kollega!
En bra arbetsmiljö handlar inte bara om en riskfri arbetsplats, utan även om att alla medarbetare ska trivas
och utvecklas i sitt arbete. Ett öppet klimat och en öppen dialog med samtliga medarbetare skapar förutsättningar för god hälsa och arbetsglädje. Genom förebyggande insatser skapar vi förutsättningar för en arbetsmiljö fri från kränkande särbehandlingar, diskriminering samt mobbning.
Låter det lockande? Vi är ständigt på jakt efter duktig personal, så hör av dig till oss om du är intresserad av
att jobba på Norrland VA!

Besöks- och postadress
Ebjörns väg 1C
184 30 Åkersberga
Norrland VA, biltvätt
Sågvägen 7
184 40 Åkersberga
E-post
info@norrlandva.se
Hemsida
www.norrlandva.se
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Följ oss gärna på Instagram
norrland_VA

